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Resumo 
 
 
É colocada em discussão a simbiose entre a as experimentações artísticas e os avanços 
tecnológicos ao contextualizar seu inicio a partir das técnicas que proporcionaram o 
surgimento deste estilo musical. Tanto os aparelhos eletrônicos rudimentares até os 
digitais permitiram aos produtores musicais um acesso mais livre aos modos de 
produção musical. Atualmente o desenvolvimento e a construção de softwares gratuitos 
facilitaram ainda mais o acesso para os produtores independentes e a diminuição do 
tamanho destes aparelhos também se mostrou um dos avanços mais importantes em 
relação a pesquisa musical. Em contraponto, se fortaleceu um nicho de mercado de 
público de ME que gerou uma profissionalização e rígidas regras acerca dos direitos 
autorais. Assim, a música que se constituía como um caráter alternativo começa a 
adentrar as teias do capital privado e a comercialização tornou-se praticamente algo 
comum, ao ponto de gerar discussões e modos de socializar as criações artísticas.  
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1. CONCEITUANDO A MÚSICA ELETRÔNICA 

 

É inegável atrelar a evolução da Música Eletrônica (ME) ao aperfeiçoamento 

dos aparatos tecnológicos e, conseqüentemente, aos aparelhos musicais que 

proporcionaram ao músico maior possibilidade na criação e na construção musical. 

Decorrente da própria evolução de uma linguagem musical, sua concepção parte dos 
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experimentos vanguardistas de artistas europeus em estações de rádios - local este onde 

havia disponibilidade de equipamentos - propiciando o surgimento das correntes de 

Música Concreta, Eletrônica, Experimental, Eletroacústica e Acusmática3. 

Em meados da década de 40 do século XX, a ME foi sendo construída com a 

inclusão de sons registrados por microfones e, em seguida reprocessados através de 

recursos eletrônicos. Esta técnica foi chamada de “Musique Concrète” ou “Música 

Concreta” originária de uma linha francesa surgida na cidade de Paris, juntamente com 

a segunda vertente nascida na Alemanha, Colônia, a “Elektronische Musik” ou “Música 

Eletrônica”, “Música Pura” onde os sons eram sintetizados ou construídos com a 

utilização exclusiva dos aparelhos eletrônicos. 

General term used to name the music in which the use of electronic technology takes an 
important part of the creative process. The electronic music goes by the hand with the 
development of the electronic technology in the last 200 years of the 20th century (BARROSO, 
2003, s.p). 
 
Desta forma, a ME é classificada como um gênero musical que utilizou, 

simultaneamente, as sonoridades concretas e os sons eletrônicos puros. Porém nas 

últimas décadas do século XX foi introduzida também a voz humana, de forma real ou 

virtual, esta última produzida por programas de computadores que decodificam textos 

transformando-os em arquivos sonoros. Com isso cada vez mais pessoas experimentam 

sons, colagens, cortes e, com o auxílio indispensável da aparelhagem tecnológica 

conseguem novos modos de fazer ME gerando, conjuntamente, mais de 32 estilos e sub-

estilos musicais. 

Tamanha variedade é conseqüência da facilidade que músicos e compositores 

conseguiram com o acesso aos meios de produção musical, através de aparatos 

eletrônicos surgidos no inicio da década de 50 do século XX e, posteriormente, por 

meio dos avanços tecnológicos dos anos 70 do mesmo século. Finalmente, com as 

tecnologias digitais do final do século XX e inicio do XXI a ME caminhou 

paralelamente com todos estes recursos e ferramentas. 

A fabricação de instrumentos geradores adaptados às realidades expressivas dos músicos 
populares foi um dos mais importantes passos na incorporação da tecnologia ao trabalho 
musical. Este critério contemporâneo de análise da tecnologia é de grande importância para 
entender a natureza dos recursos com os quais o músico interage. O exame da tecnologia não se 
limita ao esclarecimento dos aspectos técnicos dos dispositivos, nem ao uso por parte de alguns 
compositores de vanguarda, requer também um esclarecimento das circunstâncias culturais e dos 
condicionamentos próprios do contexto em que se desenvolve (ARANGO, 2005, p.69). 

 

                                                        
3 Musique concrète 1948, Musique électronique 1950, Musique expérimentale 1957-58, Musique 
électroacoustique final da década de 50 do século XX, Musique acousmatique 1973. (MOTTA, 2007, s.p) 



 

2. MÚSICA: ELETRÔNICA, TECNOLÓGICA E DIGITAL 

 

Algumas ferramentas se popularizaram durante todo o percurso de criação da 

ME; todavia, duas delas tiveram um significado maior entre os músicos e produtores: o 

sintetizador e o sampler. O primeiro consegue produzir sons inexistentes por intermédio 

de um teclado, além de armazenar sons numa memória digital e reproduzi-los, 

posteriormente. O segundo permite a gravação, manipulação e reutilização de fontes 

sonoras pré-gravadas com a ajuda do sintetizador ou não. Nas últimas décadas do século 

passado a propagação do Computador Pessoal (PC) promoveu a criação e o 

desenvolvimento de inúmeros softwares para edição e mixagem da ME. 

Firmemente o sampler pode ser considerado uma ferramenta que revolucionou o 

modo de produzir ME. Atualmente, algumas empresas passaram a comercializar 

softwares específicos para computadores com a mesma função do sampler. Porém, do 

lado oposto, determinados indivíduos desenvolvem os de forma livre, onde qualquer um 

pode adquiri-los gratuitamente. Deste modo a democratização da tecnologia vem 

facilitando muitos produtores a ter acesso livremente a tais softwares. 

Entre as principais funções do estúdio digital, comandado por um simples computador pessoal, 
citemos o seqüenciador para o auxílio à composição, o sampler para a digitalização do som, os 
programas de mixagem e arranjo do som digitalizado e o sintetizador, que produz sons a partir 
de instruções ou de códigos digitais (LÉVY, 2005, p.141). 
 
A ME possui levemente um caráter alternativo pois está diretamente envolvida 

na criação e no desenvolvimento de programas, ferramentas e banco de dados com 

caráter copyleft - intencionalmente na busca de potencializar a exploração da 

criatividade dos músicos ao idealizar e inovar seus trabalhos. As livres patentes de 

softwares, do ponto de vista da produção musical, aumentam em nível crescente a 

possibilidade de transmitir idéias e conceitos entre o produtor e o receptor. 

É possível assegurar ainda que a ME seja diretamente proporcional à evolução 

tecnológica; assim “Pode-se afirmar que a música e tecnologia caminham juntas há 

muito tempo, principalmente ao lembrar que todo instrumento musical encerra em si 

uma tecnologia especifica utilizada para seu desenvolvimento e construção” (PAIVA 

2002, p.12). O próprio progresso da tecnologia proporcionou aos DJs4 recursos como 

                                                        
4 DJ é o disk jockey, o manobrador dos discos, o programador musical [...]. Ele é identificado pelo 
público, nos eventos, por seu estilo e seleção musical (SOUZA, 2007, p.52). 



mesas de mixagem possibilitando executar ao vivo, sons que antes eram criados e 

gravados apenas em estúdio. Assim sendo: 

A música “virtual, atualmente produzida nos sistemas informatizados, tem sua origem nas 
possibilidades aventadas ainda nos anos sessenta por sistemas analógicos hoje considerados 
obsoletos, demonstrando que, apesar das diversas transformações pelas quais passou no percurso 
do analógico ao digital, a conceituação contida na gravação multicanal ainda é um dos pilares 
fundamentais para a correta utilização das potencialidades oferecidas pelos novos equipamentos 
(PAIVA, 2002, p.23). 
 
No que se refere aos formatos da música, nos últimos anos da década de 90 do 

século XX o protocolo MIDI (Musical Interface for Digital Instruments) começa a ser 

utilizado nas aplicações multimídias (áudio e vídeo): “O protocolo MIDI representa um 

antecedente direto da discussão que se vive em nossos dias sobre a democratização da 

tecnologia, com a aparição dos softwares de código aberto e as normas do copyleft” 

(ARANGO, 2005, p.86). 

Contudo, o MIDI é gerado por meios eletrônicos como os sintetizadores, 

samplers, PC’s, baterias eletrônicas e tantos outros equipamentos que compartilham o 

mesmo formato. Assim, o código MIDI é decodificado pelos diversos aparelhos 

eletrônicos, que gera o som dentro do dispositivo, ou seja, ele não transmite o som, é 

apenas um código com a informação que oferece possibilidade em controlar a repetição, 

a velocidade e a duração de cada som (ARANGO, 2005, p.101). Lévy (2005) afirma 

ainda que o MIDI possui um seqüenciamento “[...] de instruções musicais que podem 

ser produzidas em estúdio digital [...]” e finalmente consegue ser reproduzido em 

qualquer outro sintetizador (LÉVY, 2005, p.141). 

Assim, o modo de fazer ME foi aperfeiçoado progressivamente pelo 

desenvolvimento tecnológico, tanto ao que se refere à construção de aparelhos quanto às 

inúmeras possibilidades de composição musical. A primeira dela apresenta a valiosa 

modificação na estrutura física dos aparelhos; uma grande diferença é percebida entre 

meados da década de 50 e começo de 70 do século XX com o surgimento dos 

sintetizadores; posteriormente, na década de 10 do século XXI, mais um salto 

tecnológico proporciona a criação de programas para computadores que conseguem 

criar sons similares como os antigos aparelhos. 

 

 

3. MÚSICA DE COMPUTADOR E POSSIBILIDADES MERCADOLÓGICAS 

 



Toda a mudança tecnológica ocorrida a partir dos últimos 50 anos – claramente 

como a redução dimensional que proporcionou a portabilidade dos aparelhos – se 

mostrou como um salto de grande relevância, favorecendo aos próprios músicos que 

também precisavam ser produtores e técnicos com o conhecimento para manipular as 

máquinas eletrônicas que disseminavam os sons, jamais realizados por outros 

instrumentos. Entretanto, havia um empecilho: os mesmo sons criados em estúdio não 

poderiam ser reproduzidos ao vivo. 

O imenso arsenal de artefatos eletrônicos disponibilizados aos músicos a partir dos anos setenta 
fez com que a presença de técnicos, engenheiros e outros profissionais se tornasse obrigatória 
nos estúdios, gravadoras e apresentações ao vivo. Os equipamentos transformaram-se em 
máquinas cada vez mais complexas, o que acabou por fazer com que, muitas vezes, o músico não 
tivesse o mínimo controle sobre eles (PAIVA, 2002, p.40). 

 
No entanto, a realidade continuava a ser a busca por soluções aos que abarcam 

as apresentações ao vivo. Nos dias atuais os estúdios são aparelhados de forma 

compatível com os demais instrumentos utilizados nas apresentações ao vivo, o que 

conseqüentemente, proporciona maior veracidade com a obra criada em primeira 

instância. 

Três elementos – o estúdio de gravação, os sintetizadores e os computadores – revolucionaram e 
revolucionam boa parte dos modos tradicionais de criação musical. Cada um com 
especificidades e potencialidades que somente podem ser descobertas através de um estudo 
detalhado e consciente, que traga ao músico o pleno domínio desses meios e suas relações com a 
linguagem musical. Ou seja, é necessário o domínio da técnica necessária para a plena utilização 
desses recursos tecnológicos, técnica essa que parece hoje tão importante quanto as técnicas 
musicais propriamente ditas (PAIVA, 2002, p.29). 

 
De tal modo, a partir da década de 80 do século XX, músicos já se preocupam 

com as informações técnicas para criação musical, e com isso toda a inovação era 

atentamente explorada em busca de novos modos de desenvolver música. Neste período 

surgem os primeiros aparelhos de gravação para uso doméstico, com custos mais 

acessíveis e maior portabilidade. “O estúdio caseiro representa uma prática 

contemporânea de criação musical que subverte certas condições impostas pela indústria 

fonográfica” (ARANGO, 2005, p.65). 

A música eletrônica é resultado da emergência do estúdio doméstico e da adequação às 
circunstâncias de independência na produção musical. Como veremos, os músicos eletrônicos 
passam a utilizar equipamentos como a facilidade para que qualquer indivíduo possa manipular a 
máquina, necessitando apenas de conhecimentos técnicos dos programas a serem executados 
(ARANGO, 2005, p.65). 

 
Após os dois significativos períodos de revoluções como a Industrial na 

Inglaterra e da Tecnologia da Informação5
 nos Estados Unidos (CASTELL, 1999, p.70), 
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Revoluções Industriais sucessivas, do motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo 



o mundo se depara com o mais recente deles o técnico-científico-informacional, que 

Santos (2002, p.238) classifica como o período da interação entre ciência e técnica 

amparada pelo mercado que se tornar global graças a simbiose entre os dois primeiros. 

A atual era digital tornou-se um ponto de referência para a história de todos os 

campos da humanidade, e a digitalização de obras musicais permitiu o surgimento de 

outras técnicas para as artes e para a indústria cultural. O que proporcionou ao estudante 

francês, Stephane Calvel6, desenvolver um dos programas de computador capaz de 

realizar as mesmas funções dos demais aparelhos utilizados nas performances dos DJs; 

contudo, o software Virtual DJ passa a ser comercializado pela empresa Atomix 

Productions. 

The head product of Atomix Productions is Virtual DJ, a computer software that lets the DJs mix 
by using a computer instead of traditional turntables. This software, used as much by 
professional DJs in their work than by teenagers for pleasure, is built on a technology invented 
by Stephane Clavel in 1997, which makes it possible for the computer to automatically 
synchronize two pieces of music together (ATOMIX PRODUCTIONS, 2009, s.p). 

 
A mesma empresa associa-se a eventos direcionados ao seu nicho de mercado. A 

digitalização passa a criar novas manifestações, estilos e sub-culturas nas artes e na 

indústria cultural. De modo mercadológico a tecnologia é introduzida no campo 

promocional com o intuito de parecer sempre presente para os consumidores do 

produto. Deste modo, empresas como a Atomix Productions promovem diretamente 

espetáculos para este público com personalidades de grande visibilidade. 

Promotional parties have thus been held in places like le Queen in France (VirtualDJ release 
party with Benny Bennassi in November 2003), the Pacha in Ibiza (closing party for the Ministry 
of Sound contest in August 2002), the Techno Parade of Paris (September 2003, 2004, 2005, 
2006 and 2007), "Fuck me I'm famous" in Ibiza with David Guetta in July 2005, etc... (ATOMIX 
PRODUCTIONS, 2009, s.p). 

 
Enfim, do mesmo modo com que os avanços tecnológicos e, conseqüentemente, 

o barateamento dos aparelhos possibilitou o estudo e o desenvolvimento de novos 

formatos para transporte de dados entre as máquinas. Após o disco de vinil a invenção 

do CD (Compact Disk) conseguiu reduzir dimensão e armazenar maiores quantidades 

de informações, principalmente porque, a música acompanhou todos estes processos de 

forma simbiótica, e a sua linguagem - desde a erudição dos consertos de músicas 

clássicas até aos eventos de ME - pode ser compreendida como reflexo das mudanças 

                                                                                                                                                                   
à energia nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foi o elemento principal na base da 
sociedade industrial (CASTELL, 1999, p.50). 
6 Francês formado pela École Polytechnique, fundador da empresa Atomix Productions em 2000 tem 
como principal produto da empresa o software Virtual DJ. 



oriundas da própria sociedade que a constrói, a transforma e a consolida como 

identidade constituída no espaço. 

[...] a tecnologia digital permitiu a compactação de todos os tipos de mensagens, inclusive o som, 
imagens, dados, formou-se uma rede capaz de comunicar todas as espécies de símbolos sem o 
uso de centros de controles. (CASTELLS, 1999, p.375). 

 

 

4. TECNOLOGIAS DA MICROINFORMÁTICA E COMPARTILHAMENTO 

DA ME 

 

As tecnologias da microinformática possibilitaram a descentralização dos 

processos de produção (SOUZA, 2001, p.54-55), principalmente no que refere ao 

formato MP37. Tendo sido desenvolvido em 1992, sua sigla significa extensão MPEG-

1Layer3, “[...] um padrão internacional de digitalização de áudio que permite a 

compressão de sons e até 1/11 do tamanho de outros formatos supracitados, guardando 

suas características e qualidades originais” (BANDEIRA, 2001, p.211). 

Muitos atributos positivos são comprovados por músicos e usuários do MP3, 

assim como portabilidade, acesso gratuito em alguns casos, além da existência de 

diversos programas de computador capazes de converter música ou cria-las diretamente, 

no formato mencionado. Porém, outra discussão é fomentada entre os ciber-ativista8
 e as 

gravadoras. O primeiro grupo acredita que as tecnologias envolvidas fomentariam a 

“cultura de la libre circulación de los saberes y los conocimientos” (BLONDEAU, 

2004, p.14) enquanto o segundo, defende a idéia dos direitos autorais como a única 

forma de assegurar os direitos do criador. 

Em relação ao paradigma do MP3 na Internet, o autor9 explica que o problema dessa tecnologia é 
que ela não dá ao dono dos direitos autorais um controle suficiente. Por isso, as gravadoras estão 
lutando tanto quando podem para transformar o MP3 em uma tecnologia na qual possam ter 
controle sobre o uso que as pessoas fazem de música (SANTINI, 2006, p.154). 

 
Com o barateamento e maior acessibilidade aos modos de produção os criadores 

de ME podem fazer uso da rede mundial de computadores para transportar e trocar 

arquivos de música com outros usuários. Com isso, a digitalização passa a ser uma nova 

                                                        
7 São arquivos de música, extremamente compactados, com qualidade muito próxima ao CD, que devem 
ser abertos com softwares específicos, conhecidos como players. 
8 Cyberactivism is a means by which advanced information and communication technologies, e.g. e-mail, 
list-serv, and the www of the Internet, are used by individuals and groups to communicate with large 
audiences, galvanizing individuals around a specific issue or set of issues in an attempt to build solidarity 
towards meaningful collective actions (http://networkedpublics.org/cyberactivism). 
9 Ler LESSING, L. Cultura Livre: como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e 
controlar a criatividade. São Paulo: Trama, 2005. www.tramauniversitario.com.br 



etapa da audição musical da contemporaneidade e, assim, cria-se um grande banco de 

dados ao acesso de milhares de pessoas. “[...] um dos primeiros efeitos da digitalização 

foi o de colocar o estúdio ao alcance dos orçamentos individuais de qualquer músico” 

(LÉVY, 2005, p.140-141). 

Nesses espaços o artista disponibiliza sua obra para que outros possam dela 

comungar com o intuito de permitir modifica-la e (re)cria-la, já que a própria 

constituição da ME é feita por colagens de outras músicas. As tecnologias da 

informática vão proporcionar ao DJ maior autonomia em sua criação além da 

desnecessária forma clássica de firmamento de contrato direto com gravadoras, ele pode 

produzir e ao mesmo tempo divulga-la, disponibilizando-a em rede. 

A partir de agora os músicos podem controlar o conjunto da cadeia de produção da música e 
eventualmente colocar na rede os produtos de sua criatividade sem passar pelos intermediários 

que haviam sido introduzidos pelos sistemas de notação e de gravação (editores, intérpretes, 
grandes estúdios, lojas). Em certo sentido, retornamos dessa forma à simplicidade e à 
apropriação pessoal da produção musical que eram próprias da tradição oral (LÉVY, 2005, 
p.141, grifo do autor). 

 
Muitos programas de compartilhamentos de arquivos de música vêm 

possibilitando o aumento da biblioteca de muitos DJs. “Many of these users were 

concentrated in the groups of users most responsible for the purchase of recorded music 

- teenagers and young adults” (LIEBOWITZ, 2002, p.18). Alguns programas como o 

Napster que “[…] was a peer-to-peer based program, albeit with a central server to 

allow users to find one another” (LIEBOWITZ, 2002, p.17). Diversas ferramentas 

auxiliaram no processo criativo da música possibilitando um maior número de pessoas 

transferirem e compartilharem suas obras com os demais indivíduos que comungam do 

mesmo ideal. 

O desenvolvimento das tecnologias, sua penetração no mercado doméstico e a difusão das suas 
possibilidades de uso desencadeia um conflito entre a ideologia do mercado e a transformação da 
realidade cultural. (LÉVY, 2005, p.154) 

 
Assim, é possível perceber uma clara linha demarcatória que se consolida 

quando é estabelecida - entre a obra de vanguarda e as tendências mais mercadológicas - 

a liberdade parcialmente solidificada dos músicos e produtores de ME com as 

tecnologias da informação. Ainda que estas possam parecer tão "experimentais" certa 

profissionalização ocorre quando há o diálogo entre os seus participantes e a troca de 

experiências o que se torna possível através do uso das tecnologias. 

 

 

5. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PARA O COMÉRCIO DIGITAL 



 

5.1. COMERCIALIZAÇÃO DIGITAL DA ME 

Quando os agentes econômicos (empresas de entretenimento, produtoras 

musicais, dentre outras) percebem o interessante nicho de mercado que se formou em 

torno das variantes musicais da ME, a Internet10
 que neste momento se mostrava “vilã” - 

no que se refere ao uso e a apropriação indevidos das obras artísticas - passa a ser uma 

“aliada”, pois, conseguiu potencializar o raio de alcance perante estes consumidores. 

Deste modo, é possível compreender que o comércio tradicional das lojas reais e físicas 

não foi substituído, mas sim complementado pela abrangência, proporcionado pelo 

comércio digital. 

No entanto, Anderson afirma que existe uma grande diferença entre a eBay e o Wal-Mart, que 
vende um volume quase similar de produtos. A maioria dos artigos que a eBay oferece não se 
encontra nas gôndolas dos grandes varejistas tradicionais, e quase todas as pessoas que os 
vendem também não são vendedores tradicionais (HSM MANAGEMENT BOOK SUMMARY 
Nº 7, p.47). 
 
Esta nova forma de “fazer negócio” possui muitas qualidades que são 

vislumbradas pela logística. Como a diminuição dos custos com o corpo de funcionário 

e especialmente com os espaços físicos, vai aumentar os investimentos em marketing e 

vendas diretas para fortalecer a imagem da empresa perante os consumidores. Já que 

não é necessária a “presença do vendedor e do comprador em um mesmo espaço físico e 

temporal” (SOUSA, 2001, p.6). 

A expansão da Internet tem permitido o surgimento de uma ampla gama de novos negócios e 
novas formas de se fazer os negócios tradicionais. Kotler (1999) sintetiza esta nova era da 
seguinte forma “A sucessora da sociedade industrial - a economia da informação - penetrará e 

mudará quase todos os aspectos da vida diária. A revolução digital alterou de maneira 

fundamental nossos conceitos de espaço, tempo e massa. Uma empresa não necessita ocupar 

muito espaço; pode ser virtual e estar em qualquer lugar” (SOUSA, 2001, p.1, grifo do autor). 
 
É de grande valor pensar em outro fenômeno abordado por Chris Anderson 

(2006) onde o mesmo denomina como a “era da segmentação”. Neste ponto o autor 

mostra que ocorre o barateamento em oferecer produtos de nicho para os indivíduos que 

fazem parte das mesmas sub-culturas, especialmente os consumidores de ME pela 

Internet, de tal modo que inúmeras opções de rádios on-line possuem públicos 

segmentados e esta mídia funciona como uma boa forma de difusão da cultura de ME. 

In Brazil, two major legal sites were launched in mid-2006 (Terra and UOL) adding on to the 
more established iMusica. There are now 20 websites offering legal downloads in the country. 
More than 90 per cent of all digital sales are made as mobile downloads, the majority of them 

                                                        
10 Internet, nos primórdios anos 70 do século XX, teve uma característica contra cultural, porém o que 
conseguiu sobreviver a todas estas mudanças foi o caráter de “[...] informalidade e a capacidade auto-
reguladora de comunicação” (CASTELLS, 1999, p.381). 



mastertones. (IFPI - INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC 
INDUSTRY, 2007, p7). 

 
Por fim, este comércio que se estabeleceu no cerne do ciberespaço denominado 

“digital” ocorre a partir da realização de atividades econômicas de forma parcial ou 

total, através dos muitos modelos de meios eletrônicos na esfera pública ou privada, em 

excelência o computador, que necessite envolver empresas e pessoas (SOUSA, 2001, 

p.7). É neste ambiente que a ME conseguiu se estabelecer de modo promissor para os 

agentes econômicos que buscam lucros em um determinado segmento de público. Para 

os novos produtores de ME é interessante a visibilidade adquirida pela inserção de sua 

obra nestas empresas, possibilitando também ascender publicamente junto à 

credibilidade da mesma. 

 

 

5.2. MÚSICA EM NÚMEROS 

 

A comercialização da música na Internet já se apresenta como algo inerente à 

vontade do homem; esta forma poética pode ser compreendida a partir do crescimento 

das vendas de álbuns e singles11 no mercado brasileiro de música digital. As fontes são 

oficializadas pela ABPD (Associação Brasileira de Produtores de Disco) que além de 

mostrar que as receitas apresentam aumentos de três dígitos ao comparar os anos de 

2006 e 2007. A forma mais significativa ocorre por parte dos aparelhos de telefonia 

móvel, o celular, que representa 76% do total das compras realizadas no mercado digital 

no ano de 2007; com isso a Tabela 1 representa os dados coletados pela ABPD no 

mesmo ano. 

 

Tabela1: TOTAL DAS VENDAS DIGITAIS NO BRASIL – 2007 

 2006 MERCADO 2007 MERCADO VARIAÇÃO 

 R$  R$  2006/2007 

Internet 334.055,00 4% 5.743.684,00 24% +1.619% 

Telefonia Móvel 8.183.115,00 96% 18.543.504,00 76% +127% 

Total Digital 8.517.170,00 100% 24.287.188,00 100% +185% 

Fonte: ABPD 

 

                                                        
11 Faixa musical de um álbum completo que é comercializada solitariamente, o seu uso se dá pelo fato dos 
consumidores preferirem adquirir apenas algumas músicas de um álbum do que um completo. 



O aparelho celular é uma das mais importantes ferramentas para download e 

trocas de informações utilizadas também pelo público de ME; de acordo com SOUZA, 

(2001, p.52) funcionam como “suportes de divulgação independentes das mídias 

comerciais” e sempre estão atrelados à alta tecnologia. Igualmente o aparelho móvel de 

telefonia é utilizado no Brasil pelos envolvidos com a produção, a divulgação e o 

consumo final de ME seguindo sempre o padrão hi-tech. Com a entrada do modelo 

iPhone G3 pela empresa Apple sua utilização tenderá a crescer ainda mais, mesmo que 

este download seja não tenha a autorização legal. 

Latin America saw strong mobile music growth with Sales more than tripling in the first half of 
2007, while online Sales are overshadowed by massive unauthorized distribution. The Brazilian 
digital music market increased by 168 per cent in the year to October. Sales of pre-loaded 
content on mobile handsets boosted digital sales in both markets. Current barriers include the 
low adoption of advanced phones, relatively low 3G penetration and rising  mobile piracy. In 
Brazil, a number of illegal websites distributing mastertones were shut down by IFPI’s affiliates 
in 2007 (IFPI - INTERNATIONAL FEDERATION OF THE PHONOGRAPHIC INDUSTRY, 
2008, p8). 

 

 

5.3. INTELIGÊNCIA COLETIVA PROPORCIONANDO O PEER 

PRODUCTION
12

 

 

As características que acompanharam toda a evolução da ME - ao observar 

desde os primeiros experimentos alternativos, sem vinculo com gravadoras, até a forma 

mais mercadológica de venda pela Internet - são os avanços tecnológicos. Estas 

mudanças são proporcionais ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da ME. Desta 

forma se desenvolveram as técnicas de gravação e reprodução, gradativamente os 

equipamentos foram sendo portáteis e fáceis de manipular (PAIVA, 2002, p.7). A 

portabilidade oferecida pela extensão MP3 subsidia o artista a difundir sua obra e, 

juntamente com outros DJ’s expandir e alimentar os bancos de dados pelo ciberespaço. 

Ainda que a retomada de autonomia pelos músicos seja um elemento importante da nova 
ecologia da música, é sobretudo na dinâmica de criação e de audição coletivas que os efeitos da 
digitalização são mais originais (LEVY, 2005, p.141). 

 
Essa interconexão de informações é uma das atividades que alimentam os 

bancos de dados no ciberespaço. Assim como o modo peer production que funciona 

com as ferramentas de distribuição de conteúdo: Youtube, Myspace, iTunes. Muitos 

DJs pertencentes ao grupo dos que não possuem o suporte das gravadoras fazem uso 

                                                        
12 Peer Production ou Peering é segundo Tapscott e William significa uma “interconexão voluntária de 
redes de internet para viabilizar o trânsito de informações” (HSM MANAGEMENT BOOK SUMMARY 
Nº 8, 2008). 



destes websites também como uma forma direta de divulgação. Portanto, é possível 

integrar músicas ao site e permitir em alguns casos o download da mesma, já que não há 

necessidade de firmar contrato com uma empresa e, toda a produção audiovisual é feita 

pelo próprio artista. “O poder de decisão já não está no marketing, mas em cada um dos 

milhões de consumidores que serão potenciais produtores e também potenciais 

distribuidores de suas criações” (HSM MANAGEMENT BOOK SUMMARY Nº 7, 

2007, p.50). 

Vários DJs ao fazerem uso destas ferramentas possibilitam diretamente a 

construção de uma rede onde cada célula tem importância para a sobrevivência da outra. 

Deste modo, a colaboração em massa alimenta as bases de informação no ciberespaço 

oferecendo tanto aos ouvintes quanto aos DJs, que podem usar o conteúdo para criar 

novas compilações, um vasto, ilimitado e gratuito banco de dados que tende a crescer 

exponencialmente. Ainda é possível inserir e retirar conteúdos da Internet em formato 

de arquivo na extensão MP3. 

[...] a democratização das ferramentas de produção. O melhor exemplo é o computador. Hoje, 
graças ao computador, milhões de pessoas têm condições de fazer um curta-metragem ou um 
álbum de música, publicar suas idéias e difundi-las para o mundo. E a grande surpresa é que 
muita gente o faz (HSM MANAGEMENT BOOK SUMMARY Nº 7, 2007, p.42). 
 
A Internet é uma das possibilidades de entender os fenômenos que ocorrem com 

a ME, já que existem possibilidades dos autores permitirem a modificação de sua obra 

pelo Creative Commons “que oferece aos criadores de conteúdos licenças flexíveis para 

gerenciar os seus direitos criativos” (HSM MANAGEMENT BOOK SUMMARY Nº 8, 

2008, p.12). Portanto, as bases de dados para ME funcionam pelas mentes 

colaborativas, e os consumidores passam também a serem produtores, de conteúdo 

livre. 

O ciberespaço não compreende apenas materiais, informações e seres humanos, é também 
constituído e povoado por seres estranhos, meio textos meio máquina, meio atores, meio 
cenários: os programas. Um programa, ou software, é uma lista bastante organizada de 
instruções codificadas, destinadas a fazer com que um ou mais processadores executem uma 
tarefa. Através dos circuitos que comandam, os programas interpretam dados, agem sobre 
informações, transformam outros programas, fazem funcionar computadores e redes, acionam 
máquinas físicas, viajam, reproduzem-se etc. (LÉVY, 2005, p.41) 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral as evoluções tecnológicas foram imprescindíveis para o próprio 

crescimento e avanço da ME, as técnicas e aparelhos desenvolvidos percorreram juntos 



com ela. Muitos engenheiros trabalharam conectados com produtores para construir e 

popularizar os instrumentos, de um lado a processo artesanal e engenhoso do outro a 

sensibilidade em busca de novos sons e experimentações em uma época em que 

estavam se construindo as bases para o que se conhece hoje por ME. 

Esta simbiose ocorreu com sucesso pois, a troca de conhecimentos foi algo de 

grande importância, o trabalho realizado por um grupo precisava ser popular para que se 

permitissem quebrar barreiras e paradigmas em busca de inovações musicais. Após as 

primeiras décadas, do que se conhece por música eletroacústica, de tentativas, erros, 

acertos, gravações e apresentações a ME veio se fortalecendo e se tornando um estilo 

musical consagrado. 

Já nos anos 90 do século XX, a Internet possibilitou a maior difusão do estilo 

musical, sendo um meio de grande representatividade; desta forma, a popularização 

gerou algo tão natural quanto o crescimento de um público que participava destes 

eventos. Anos mais tarde a ME, que se mostrava experimental e alternativa, começou a 

permear as entranças do capital privado, e a comercialização tornou-se praticamente 

algo comum. 

A ME é constituída, basicamente, por colagens e mixagens de diversas outras 

músicas e com isso é gerada uma discussão que abarca os direitos autorais e a liberdade 

de utilização de obra artística para o seu uso e modificação futura. Mas, a ME tem na 

cibercultura o poder de sua ascensão; é no ciberespaço que ocorrem os inúmeros 

diálogos entre os DJs que podem acessar o imenso banco de informações e dados para 

terem sempre a possibilidade de uma boa criação.  

Por fim, a cultura da ME permeia tanto as esferas da alta tecnologia quanto da 

possibilidade de introduzir a individualidade de cada sub-cultura, havendo sempre uma 

multiplicação de produtos, e uma grande variedade de estilos, resultado de uma 

apropriação social das tecnologias digitais, em busca da criação musical. 
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